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Betreft: Bevestiging situatie Historisch oxykalkslik opslag
Geachte directie,

Verzenddatum

1 A HMR1 2014

Wij hebben van u op 11 februari 2014 informatie ontvangen over de status van
de opslag van historisch oxykalkslik (HOKS) binnen uw inrichting gelegen aan de
Kenmerk:
Wenckebachstraat 1 te Velsen-Noord.
317343-334147

In de revisievergunning van 16 januari 2007 (2007-00001) is in de overwegingen
en voorschriften 0.2.49- 0.2.51 opgenomen dat u de opslag binnen 3 jaar moet Uw kenmerk:
beëindigen. Anders wordt hij beschouwd als stortplaats en moet als zodanig zijn
ingericht.
In gezamenlijk overleg is geconcludeerd dat de opslag moet worden beschouwd
als een gesloten stortplaats zoals gedefinieerd in het Landelijk rapport 'Advies
Nazorg Voormalige Stortplaatsen (NAVOS)', april 2005. Na 1985 zijn er geen
aanvullingen van de opslag geweest.
De opslag valt onder het regime van de Wet bodembescherming.
De provincie Noord-Holland heeft de 'Werkwijzer Bodemsanering 2011'
opgesteld, hierin wordt onderscheid gemaakt tussen een passieve en actieve
situatie. In de passieve situatie vinden er geen wijzigingen plaats op de locatie.
Op basis van uw informatie is dit gebleken.
Bij passieve situaties is het beleid van provincie Noord-Holland om geen aanpak
van de stortplaats te eisen. Uitzondering hierop zijn gevallen waar een
voormalige stortplaats voor 1987 heeft geleid tot een ernstig en spoedeisend
geval van bodemverontreiniging. Uit uw onderbouwing' en onze informatie is dit
niet gebleken. De passieve situatie wordt door Tata geborgd zoals beschreven in
eerdere genoemde onderbouwing.
U heeft tevens aangegeven dat u in de toekomst de mogelijkheid wilt hebben om
het HOKS gefaseerd af te graven bijvoorbeeld ten behoeve van inzet in het eigen
productieproces. We wijzen u er op dat dan een 'actieve situatie' ontstaat
waarvoor andere voorwaarden gelden. We adviseren u vroegtijdig hiervoor
informatie aan te leveren aan het bevoegd gezag.
Daarnaast zullen wij bij een ambtshalve aanpassing van uw vergunning de
relevante voorschriften wijzigen.
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Brief van Tata Steel, Formalisatie opslag HOKS, ontvangen op 7 februari 2013,
ingeboekt onder nr.: 317343
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In uw revisievergunning is een monitoringsverplichting van het grondwater voorgeschreven
(voorschrift 0.1.21), dit blijft van kracht.
Als u nog vragen heeft over deze brief dan kunt u contact opnemen met Cijs Rurup van het team
Vergunningen BRZO/IPPC.
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland,
Namens deze,
De directeur van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied,
Voor deze,
gverlening BRZO/RIE bedrijven
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